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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ГРАДА ЗВОРНИК 

Скупштина Града Зворник  
Светог Саве 124, 75400 Зворник  
Тел: 056/232-200  
www.opstina-zvornik.org  

 

10.02.2017. године  
ЗВОРНИК  

година: XXVI  
БРОЈ: 3/2017  

 

 

 

На основу члана 59 став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број:97/16), члана 
41. став 8. и члана 47.Статута града Зворник 
(„Службени гласник града Зворник“ број:2/16), 
Градоначелник града Зворник, доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 
о измјени и допуни Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста 

Градске управе Зворник  
                                             

Члан 1. 
У Правилнику о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста Градске 
управе Зворник, број:02-014-3/16 од 28.04 
2016. Године ( у даљем тексту Правилник) , на 
страни 101 Правилника ''Самостални стручни 
сарадник за послове локалног развоја, 
европске интеграције, пројектно планирање и 
међународну сарадњу'', број  извршилаца 
мјења се и гласи :''број извршилаца 3'' остали 
услови остају непромјењени. 
 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

 

Број: 02-014-1/2017                       
03. фебруар 2017. године         ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању представника у пројекту 

израде Планова интегритета 
 
I 

Госпава Јеремић именује се за сталног 
представника Града Зворник у оквиру пројекта 
израде плана интегритета који организује 
Министарство правде у сарадњи са 
Министарством управе и локалне самоуправе у 
оквиру реализације Стратегије обуке за 
службенике и изабране званичнике у 
јединицама локалне самоуправе у Републици 
Српској 2016-2020. Година. 

Ерић Хаџи Мирослав именује се за 
замјенског представника Града Зворник. 
 

II 
Именовани ће присуствовати обукама за 

израду планова интегритета у складу са 
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фазама израде прописаним Правилима за 
израду, увођење и спровођење планова 
интегритета. 

 
III 

Ово рјешење ступа на снагу осам дана 
од дана објављивања у Службеном гласнику 
Града Зворник. . 

 
Број: 02-052-15/2017                       
27. јануар 2017. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 47.  Статута 
Града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелника града Зворник,  доноси  
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка и уградња котла са пратећом 
опремом за ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ у Зворнику“ 
– преговарачки поступак, број: 02-360-13/17, у 
саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник   - 
Гордан Јовановић, замјеник 
предсједника, 

2. Сања Ерић, члан      - 
Бојана Ристановић, замјеник члана,    

3. Мирослав Аћимовић, члан  - 
Зоран Ерић, замјеник члана. 
 

II 
Задатак Комисије је да проведе 

предметни поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 02.02.2017. године у 12.00 часова 
у Mалој сали Градске управе Зворник.  

 
 
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 

присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 

 
Број: 02-360-13/2017                       
31. јануар 2017. године               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 47.  Статута 
Града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелника града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Набавка горива и мазива за моторна возила 
Градске управе Града Зворник“, број: 02-360-
3/17, у саставу: 
 

1. Гордан Јовановић, предсједник   - 
Ненад Станковић, замјеник 
предсједника, 

2. Ружа Остојић, члан     - 
Сања Перић, замјеник члана,    

3. Небојша Бошковић, члан  - 
Александар Јевтић, замјеник члана. 
 

II 
Задатак Комисије је да проведе 

предметни поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
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записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 06.02.2017. године у 12.00 часова 
у Mалој сали Градске управе Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 

присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-3/2017                       
02. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 13. Закона о јавним 

набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 47.  Статута 
Града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелника града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Изградња моста на ријеци Сапни у насељу 
Улице – фаза 3“ – преговарачки поступак без 
објаве обавјештења, број: 02-360-17/17, у 
саставу: 
 

1. Милош Томић, предсједник   - 
Горан Писић, замјеник 
предсједника, 

2. Рада Милићевић, члан     - 
Бојана Ристановић, замјеник члана,    

3. Зоран Ерић, члан   - 
Раде Савић, замјеник члана. 
 

II 
Задатак Комисије је да проведе 

предметни поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 07.02.2017. године у 12.00 часова 
у Mалој сали Градске управе Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 

присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-17/2017                       
02. фебруар 2017. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 13. Закона о јавним 
набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'' број 
39/14), члана 3. Правилника о успостављању и 
раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), члана 41. и 47.  Статута 
Града Зворник (''Службени гласник града 
Зворник број: 2/16 и 14/16) и Одлуке о 
именовању кандидата за Комисију за јавне 
набавке број: 02-022-12/15 од 19.03.2015. 
године, градоначелника града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ 
                                                                                          
I 

Комисија се формира за јавну набавку: 
„Геодетско снимање терена постојеће каналске 
мреже на подручју МЗ Економија“, број: 02-360-
16/17, у саставу: 
 



БРОЈ 3                                Службени гласник Града Зворник                               10. фебруар 2017. 
 

 

4 

1. Гордан Јовановић, предсједник   - 
Ненад Станковић, замјеник 
предсједника, 

2. Ружа Остојић, члан     - 
Сања Перић, замјеник члана,    

3. Небојша Бошковић, члан  - 
Александар Јевтић, замјеник члана. 
 

II 
Задатак Комисије је да проведе 

предметни поступак јавне набавке, у складу са 
Правилником о начину формирања, гласања и 
одлучивања комисије за јавне набавке, број: 
02-020-1/15 од 17.03.2015. године (Правилник), 
те да о извршеном поступку избора састави 
записник и исти са препоруком о избору 
најповољнијег понуђача достави 
Градоначелнику. Oтварање понуда ће се 
обавити дана 06.02.2017. године у 12.30 часова 
у Mалој сали Градске управе Зворник.  
 

III 
Именовани чланови комисије су дужни 

присуствовати састанцима комисије или 
благовремено обавјестити секретара комисије 
о спријечености да присуствују, како би се у 
складу са чланом 4, став 4, Правилника, могао 
ангажовати замјеник члана. Чланови комисије 
дужни су донијети Пословник о раду комисије и 
придржавати се његових одредби. Сви чланови 
комисије и секретар комисије дужни су 
потписати Изјаву о непристрасности и 
повјерљивости у раду комисије. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-16/2017                       
02. фебруар 2017. године           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. став 18 и члана 82. 
став 3 Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16), и члана 
41. и 47. Статута Града Зворник („Службени 
гласник града Зворник“, број: 2/16 и 14/16), 
градоначелник града Зворник,  доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
                                                                                          

I 
ВЛАДАН СТЕВАНОВИЋ  из Зворника, по 

занимању дипломирани инжењер грађевине, 
именује се за вршиоца сталног стручног 
надзора у предмету јавне набавке „Набавка и 

уградња котла са пратећом опремом за ЈУ 
СШЦ “Петар Кочић“ у Зворнику“.  
 

II 
Радове  из члана I ће изводити 

„Металмонт“ д.о.о. Зворник, према условима из 
понуде број: 02-360-13-1/17 од 03.02.2017. 
године, одмах по потписивању уговора о 
извођењу радова.. Обавезује се вршилац 
надзора да након извршења уговорених 
радова, достави Извјештај Надзорног органа  о 
реализацији Уговора о јавној набавци у Службу 
за јавне набавке, развој и међународну 
сарадњу. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику Града Зворник''. 
 
Број: 02-360-12-1/2017                       
06. фебруар 2017. године          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 
На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 14.Закона о Граду 
Зворник (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:106/15) Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лазендић (Радо) Радоју из 
Зворника, Светог Саве 232,ЈМБГ 
1701988190057, исплата једнократне новчане 
помоћи  у износу од 200,00 КМ, на име тешке 
материјалне ситуације. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције 416100–
једнократне помоћи појединцима  и трошкови 
за сахрану незбринутих лица. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1788/2016                       
26. децембар 2017. године        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 47.Статута града 
Зворник (''Службени гласник града 
Зворник'',број:2/16) Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о одобравању новчане помоћи  

 
I 

Одобрава се накнада на име трошкова 
превоза ученицима из МЗ Каменица који 
похађају основну школу у Папраћи, за мјесеце 
новембар и децембар 2016.године.  
 
1.  Шијаковић (Славољуб) Дејан 

5 разред                                           45,00 КМ 
  

2.  Шијаковић (Славиша) Милица 
5 разред                                           45,00 КМ 

  

3.  Петровић (Горан) Славиша 
6 разред                                           45,00 КМ 

  

4.  Зекић (Јован) Јована 
6 разред                                           45,00 КМ 

  

5.  Беатовић (Горан) Андријана 
7 разред                                           45,00 КМ 

  

6.  Зекић (Јован) Ристо 
7 разред                                           45,00 КМ 

  

7.  Поповић (Југослав) Александра 
8 разред                                           45,00 КМ 

  

8.  Зекић (Славко) Дејана 
8 разред                                           45,00 КМ 

  

9.  Шијаковић (Илија) Радојка 
9 разред                                           45,00 КМ 
УКУПНО                                        405,00 КМ 

  

   
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка 
обезбедиће се са буџетске позиције 416100-
Партиципација превоза ученика. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 
 

III 
За реализацију овог Закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-400-19/2017                       
04. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 

новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лазаревић Слободану из 
Зворника, Светог Саве 21, ЈМБ-
2408973183911,исплата једнократне новчане 
помоћи у износу од 100,00 КМ,на име тешке 
материјалне ситуације.  
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције 416100 –
једнократне новчане помоћи појединцима и 
трошкови за сахрану незбринутих лица. 

Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-9/2017                       
05. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Лакић (Перо) Борки из 
Брањева,ЈМБГ 1806960179135 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-8/2017                       
05. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симић (Гојко) Љубиши из 
Ораовца,ЈМБГ 2406972183958, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења, у 
износу од 300,00 КМ.  
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције –Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и породице палих 
бораца, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 08-430-781/2016                       
05. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

  Одобрава се  Илић Миљану  ЈМБГ: 
0511989183901  Зворник  -Ул. Мајевичка         

бр.  19 А   исплата у износу од 200,00 КМ за 
прво  рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-1/2017                       
11. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Суљић (Шабан) Салку из 
Горње Каменице,ЈМБГ 1504967183891, 
исплата једнократне новчане помоћи у износу 
од 150,00 КМ на име тешке материјалне 
ситуације. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције 416100 –
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-36/2017                       
12. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 14.Закона о граду 
Зворник (''Службени гласник РС''број 106/15) 
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобравају се новчана средства ЈУ ''Дом 
омладине Зворник'', намјенски за 
финансирање текућих активности у 2017. 
години у износу 10.000 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције 414100–
Субвенција за ЈУ Дом омладине. 

Новчана средства из тачке 1. Овог 
закључка уплатити на жиро рачун ЈУ Дом 
омладине Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-400-8/2017                       
12. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Перић Мири из Зворника, 
Козлук, ЈМБ-1710958183896, исплата 
једнократне новчане помоћи у износу од 150,00 
КМ,на име тешке материјалне ситуације.  
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције 416100 –
једнократне новчане помоћи појединцима и 
трошкови за сахрану незбринутих лица. 

Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-430-51/2017                       
13. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
Iновчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Пезеровић (Алија) Џемили 
из Зворника, Болничка 58,ЈМБГ 
0107971185006, једнократна новчана помоћ на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-34/2017                       
16. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Хајдуковић (Драго) Милу из 

Китовница,ЈМБГ 2710959183915 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 08-430-25/2017                       
16. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41.и 47. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број: 2/16) , Градоначелник доноси: 

 
ЗАКЉУЧАК 

 

Члан 1. 
Крајшумовић Спасенији,супрузи РВИ, 

ЈМБГ 2007945189225,из Зворника,Ул.Симе 
Перића 44, одобрава се исплата у износу од 
100,00 КМ ,на име једнократне новчане 
помоћи-трошкови лијечења. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог закључка 

обезбједиће се са буџетске позиције 416100  -
средства за инвалиде,рањене и ППБ. 

Средства исплатити именованој на 
благајни Градске управе Града Зворника . 
 

Члан 3. 
 

За реализацију овог закључка задужује 
се Oдјељење за финансије Градске управе 
Града Зворника. 
 

Члан 4. 
Oвај закључак ступа на снагу даном 

доношења, a oбјавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 08-430-1018/2016                       
16. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ристић Лазару из 
Грбаваца,ЈМБГ 0811958183915, исплата 
једнократне новчане помоћи  на име износу од 
200,00 КМ, на име помоћи у санирању дијела 
штете настале нападом паса луталица на 
стадо оваца. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције–
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-32/2017                       
16. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 
 

 

 
 

 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Кокоруш (Гојко) Слободану 
из Зворника, Брањево ЈМБ-2406972174142, 
исплата једнократне новчане помоћи у износу 
од 50,00 КМ,на име тешке материјалне 
ситуације.  
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције 416100 –
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једнократне новчане помоћи појединцима и 
трошкови за сахрану незбринутих лица. 

Средства ће се исплатити на благајни. 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-430-68/2017                       
17. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
  

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
  Одобрава се  Бајрић Рамизу  ЈМБГ: 

1304992183899  Зворник  -Горњи Шепак   
исплата у износу од 200,00 КМ за прво  рођено 
дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-4/2017                       
17. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
   

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 

дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
  

З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
  Одобрава се  Томић Милану  ЈМБГ: 

1309974183891  Зворник  -Малешић   исплата у 
износу од 200,00 КМ за прво  рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-5/2017                       
17. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Савић (Тиомир) Слађани из 
Дрињаче, ЈМБГ 2011975188484, једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 200,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
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Број: 08-430-61/2017                       
17. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Дамјановић (Бранко) Бори 

из Новог Села 156, ЈМБГ 2104955172679 
једнократна новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1729/2017                       
17. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Миљановић (Јако) Милени 
из Скочића,ЈМБГ 2802964188927, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења у 
износу од 150,00 КМ . 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције  –

једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1490/2016                       
17. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Видаковић (Рајо) Стеви из 
Каракаја, Гробљанска бб,ЈМБГ 0308950183904, 
једнократна новчана помоћ на име трошкова 
лијечења у износу од 150,00 КМ . 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције  –
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-50/2017                       
18. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
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Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симић Славку из Јасенице, 
ЈМБГ 0502953183914, једнократна новчана 
помоћ  на име санирања дијела штете за 
угинуће пет оваца услед напада паса 
луталица, у износу од 300,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције–
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1772/2016                       
18. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Остојић (Остоја) Стани из 
Економије, ЈМБГ 1502934185705, Мајци 
погинулог борца једнократна новчана помоћ на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-24/2017                       
18. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Трифуновић Радомиру из 
Зворника, Метеризе 2/52, ЈМБГ 
1010954174351, исплата једнократна новчана 
помоћ  на име санирања дијела штете за 
угинуће једне овце услед напада паса 
луталица  у износу од 100,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције–
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1790/2016                       
18. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
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начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Вукотић Драгану из 
Тршића,ЈМБГ 2508968183894, једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 200,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-86/2017                       
19. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Рикић (Јован) Зорици из 
Зворника, Јадарска 22,ЈМБГ 1711953178521, 
једнократна новчана помоћ на име трошкова 
лијечења, у износу од 150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1778/2016                       
19. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Вашек (Драган) Дамиру из 
Зворника, Светог Саве 196,ЈМБГ 
1209968183893 једнократна новчана помоћ на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
100,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-85/2017                       
20. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41.и 47. Статута града 
Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број: 2/16) , Градоначелник града Зворник 
доноси: 

 
З А К Љ У Ч А К 

о одобравању средстава Црквеној општини 
Зворник 

 
Члан 1. 

Црквеној општини Зворник одобрава се 
исплата новчаних средстава у висини 2.200 КМ 
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(двијехиљадедвијестотинеКМ) ,на име покрића 
трошкова обиљежавања културне 
манифестације ''Светосавска недеља 2017''. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог закључка 

обезбједиће се са буџетске позиције ''грант за 
финансирање културних манифестација'', 
економски код 415200. 

Средства ће се дозначити на жиро рачун 
Црквене општине Зворник. 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује 

се Oдјељење за финансије . 
 

Члан 4. 
Oвај закључак ступа на снагу даном 

доношења, a oбјавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 02-400-14/2017                       
20. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16 ) и одлуке Стзручног жирија 
за избор спортисте године града Зворник за 
2016.годину Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
о додјели годишње стипендије 

 
I 

Валентини Шакотић, такмичару 
фудбалерки ЖК ''Радник'' Бијељина додјељује 
се годишња стипендија у износу 1200,00 КМ 
(хиљададвијстотинекм). 

Именована је одлуком стручног жирија 
проглашен за ''Спортискињу године'' Града 
Зворник за 2016.годину.. 
 

II 
Годишња стипендија из тачке 1. Овог 

закључка исплатиће се на следећи начин: 
- 300 км у готовини на свечаности избора 

спортисте године, 
- 900 км у мјесечним ратама по 100 КМ 

на текући рачун именоване почевши од 
марта 2016.године. 
 

III 
Средства из тачке 1. Овог закључка 

обезбједиће се са буџетске позиције 415200-
Грант за финансирање спортских организација. 
 
 

IV 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије . 
 

V 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-66-8/2017                       
20. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16 ) и одлуке Стзручног жирија 
за избор спортисте године града Зворник за 
2016.годину Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
о додјели годишње стипендије 

 
I 

Василију Вујичићу,џудисти Џудо клуб 
''Српски Соко'' Зворник додјељује се годишња 
стипендија у износу 1200,00 КМ 
(хиљададвијeстотинекм). 

Именовани је одлуком стручног жирија 
проглашен за ''Спортисту године'' Града 
Зворник за 2016.годину.. 
 

II 
Годишња стипендија из тачке 1. Овог 

закључка исплатиће се на следећи начин: 
- 300 км у готовини на свечаности избора 

спортисте године, 
- 900 км у мјесечним ратама по 100 КМ 

на текући рачун именоване почевши од 
марта 2016.године. 
 

III 
Средства из тачке 1. Овог закључка 

обезбједиће се са буџетске позиције 415200-
Грант за финансирање спортских организација. 

 
IV 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије . 

 
V 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-66-5/2017                       
20. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16 ) Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
О одобравању средстава ОШ''Вук Караџић'' 

Роћевић 
 
I 

Основној школи ''Вук Караџић'' Роћевић 
одобрава се исплата новчаних средстава у 
износу 600 (шестотинакм) на име 
обиљежавања Манифестације ''Светосавска 
недеља 2017''. 
 

II 
Средства из тачке 1. Овог закључка 

обезбједиће се са буџетске позиције грант за 
санацију школских објеката, економски код 
415200. 

Средства ће се дозначити на жиро 
Синдиката школе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-400-13/2017                       
20. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16 ) Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ђокић Радмили из 
Бијелјине,ЈМБ-3101969185859,новчана награда 
за учешће на манифестацији ''Светосавска 
недеља 2017.'' У износу од 100,00 КМ.415200 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције–415200 
грант за финансирање културних 
манифестација. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 02-430-89/2017                       
20. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16 ) и одлуке Стзручног жирија 
за избор спортисте године града Зворник за 
2016.годину Градоначелник доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о додјели новчане награде за ФК''Напредак'' 

Доњи Шепак 
 
I 

Фудбалском клубу ''Напредак'' Доњи 
Шепак као најуспјешнијем спортском клубу 
Града Зворник за 2016.годину додјељује се 
новчана награда у износу 500,00 КМ. 

Награда се додјељује на основу Одлуке 
стручног жирија за избор спортисте године 
града Зворник, којом је Фудбалски клуб 
''Напредак'' проглашен за најуспјешнији 
спортски клуб у 2016.години. 
 

II 
Средства из тачке 1. Овог закључка 

уплатиће се на жиро рачун Клуба а 
обезбједиће се са буџетске позиције 415200-
Грант за финансирање спортских организација. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 
Број: 02-66-6/2017                       
20. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
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З А К Љ У Ч  А  К 
 

I 
  Одобрава се  Батић Ненаду  ЈМБГ: 

0912979183894  Зворник  -Тршић бр.45   
исплата у износу од 200,00 КМ за прво  рођено 
дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-6/2017                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
  Одобрава се  Миловановић Борки  

ЈМБГ: 2001994188953  Зворник  - Горњи 
Грбавци бб   исплата у износу од 200,00 КМ за 
прво  рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
Зa реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-7/2017                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симић (Душан) Сузани из 
Зворника, 9.Априла 5/2,ЈМБГ 1811982118249, 
једнократна новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације, у износу од 150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-19/2017                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Тучић (Ибрахим) Весни из 
Зворника, Видакова Њива, ЈМБГ 
0306958188929 једнократна новчана помоћ на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
200,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
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Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-64/2017                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мићић (Стево) Мићи из 
Табанца 100,ЈМБГ 1110960183928 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 200,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 
Средства ће се исплатити на благајни Градске 
управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-60/2017                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 

број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Милић (Ђорђо) Стани из 
Табанаца, ЈМБГ 1603961506042 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-97/2017                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Алибашић (Рифет) Сехаду 
из Доњих Грбаваца 210,ЈМБГ 1305964182212, 
исплата једнократна новчана помоћ  на име 
тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције–
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1591/2016                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Богићевић Миливоју из 
Јасенице, ЈМБГ 2310969183893, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења у 
износу од 150,00 КМ . 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције  –
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-10/2017                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Павловић (Сретко) Загорки 
из Зворника, Ослобођења 15,ЈМБГ 
2004984187214,  једнократнановчана помоћ на 
име трошкова лијечења дјетета у износу од 
150,00 КМ . 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбједиће се са буџетске позиције   –
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-43/2017                       
23. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ждрало (Лазар) Радмили из 
Зворника, Радничка 9 А6/3, ЈМБГ 
1102975178995, једнократна новчана помоћ на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
новчане помоћи појединцима, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-100/2017                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
  Одобрава се  Зеленовић Љубици  

ЈМБГ: 0808990185708  Зворник  -Ул. Б. 
Југовића Б-2,14/67   исплата у износу од 200,00 
КМ за друго  рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-8/2017                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 
 
  

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
  Одобрава се  Даутовић Дауту  ЈМБГ: 

0408989183908  Зворник  -Глоди бб   исплата у 
износу од 500,00 КМ за треће  рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-9/2017                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Симић (Љубиша) Саши из 
Ораовца,ЈМБГ 2009995184065, једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 200,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 

Број: 08-430-15/2017                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Хасановић (Рамадан) 
Самири из Крижевића, ЈМБ-1010973188924 
једнократна новчана помоћ на име трошкова 
лијечења дјетета, у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованој на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-75/2017                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Савић (Станко) Славки из 
Шетића, ЈМБГ 1106957188938, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења 
кћеркеу износу од 200,00 КМ . 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције  –
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1646/2017                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Матић (Спасоје) Лазару из 
Цера,ЈМБГ 0612945184227, једнократна 
новчана помоћ  за набавку огрева, у износу од 
100,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције–
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-105/2017                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
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број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Мачак (Тихомир) Гордани 
из Каракаја,ЈМБГ 1501964188907, једнократна 
новчана помоћ на име измирења трошкова 
електричне енергије у алтернативном 
смјештају, у износу од 200,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са буџетске позиције–
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-54/2017                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Хасановић (Hyko) Агану из 
Крижевића,ЈМБ-2610970183922 једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења 
дјетета , у износу од 150,00 КМ. 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованој на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1413/2016                       
24. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
  Одобрава се  Тодоровић Тањи  ЈМБГ: 

1705979188894  Зворник  -Ул.Б.Југовића Б-
18,2/6   исплата у износу од 200,00 КМ за друго  
рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-11/2017                       
25. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
   

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 

I 
  Одобрава се  Лазић Александру  ЈМБГ: 

2604988180033  Зворник  -Брањево бб   
исплата у износу од 200,00 КМ за прво  рођено 
дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-10/2017                       
25. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
  Одобрава се  Савић Виктору  ЈМБГ: 

3103979183938  Зворник  -Ул.Симе Перића бб   
исплата у износу од 500,00 КМ за треће  
рођено дијете. 
 

II 
Наведени износ исплатити са буџетске 

позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 
  

IV 
Овај закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику града Зворник".           
   
Број: 08-414-12/2017                       
25. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Сикимић (Миодраг) 
Славољубу из Каракаја, насеље ''5 Јули'', ЈМБГ 
2904973183900 једнократна новчана помоћ на 
име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-103/2017                       
25. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Хаџић (Мујо) Авдулаху из 
Кула Града,ЈМБГ 0505963183938 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 150,00 КМ.  
 

II 
Средства из члана 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-106/2017                       
25. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Ерделић (Цвијетин) Јаки из 

Каракаја, насеље Жељезничка станица,ЈМБГ 
0108980182393, исплата једнократне новчане 
помоћи у износу од 100,00 КМ на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 416100 –
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-111/2017                       
26. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41.и 47. Статута града 

Зворник („Службени гласник града Зворник“ 
број: 2/16) , Градоначелник доноси: 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Рикић Маријани, ППБ, ЈМБГ 
0606990188896, из Зворника, одобрава се 

исплата у износу од 250,00 КМ ,на име 
једнократне новчане помоћи-трошкови 
школовања. 

 
Члан 2. 

 
Средства из члана 1. овог закључка 

обезбједиће се са буџетске позиције 416100  -
средства за инвалиде,рањене и ППБ. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника . 

 
Члан 3. 

За реализацију овог закључка задужује 
се Oдјељење за финансије Градске управе 
Града Зворника. 

 
Члан 4. 

Oвај закључак ступа на снагу даном 
доношења, a oбјавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворник“. 
 
Број: 08-430-114/2017                       
26. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  

 
З А К Љ У Ч  А  К 

 
I 

  Одобрава се  Мујић Мухамеду  ЈМБГ: 
0601985183922  Зворник  -Гуштери   исплата у 
износу од 500,00 КМ за треће  рођено дијете. 

 
II 

Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 

  
IV 

Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
Број: 08-414-13/2017                       
26. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

  Одобрава се  Ерић Драгици  ЈМБГ: 
03011980187217  Зворник  -Економија   исплата 
у износу од 500,00 КМ за треће  рођено дијете. 

 
II 

Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 

  
IV 

Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           

   
Број: 08-414-14/2017                       
26. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Савић Душану из Пађина, одобрава се 
исплата у износу од 200,00 КМ на име 
једнократне новчане помоћи-тешка 
материјална ситуација.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –расходи 
за једнократне новчане помоћи појединцима . 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-116/2017                       
26. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Џинић Милојки из Каракаја,ЈМБГ 
0711977187404, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –расходи 
за једнократне новчане помоћи појединцима . 

Средства исплатити именованоЈ на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1187/2016                       
26. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Зекић (Здравко) Зорану из 
Зворника, Светог Саве 162, ЈМБГ 
0204970183897,исплата  једнократне новчане 
помоћи у износу од 150,00 КМ ,на име 
трошкова лијечења. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 416100  
–једнократне помоћи појединцима и трошкови 
за сахрану незбринутих лица. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-107/2017                       
26. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Вукичевић (Стјепан) 
Родољубу из Зворника, Брањево 9,ЈМБГ 
2001965174137, исплата једнократне новчане 
помоћи у износу од 150,00 КМ на име тешке 
материјалне ситуације. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 416100 –
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-81/2017                       
27. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16 ) Градоначелник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобравају се новчана средства Перић 
Петру из Г.Пилице,ЈМБ-1505962183962,у 
износу од 300,00 КМ на име плаћања трошкова 
сахране за преминулу Илић Десу. 

 
II 

Средства исплатити са позиције 416100-
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахране незбринутим лицима, потрошачка 
јединица Одјељење за привреду, 
пољопривреду и друштвене дјелатности-
01190150. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1634/2016                       
29. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 14.Закона о Граду 
Зворник (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:106/15) Градоначелник града 
Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Средњошколском центру 
''Петар Кочић'' Зворник, исплата новчаних 
средстава у износу од 300 КМ на име 
финансирања дијела трошкова путовања 
ученика школе у Словениу. 
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II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције 415200–
Грант за финансирање културних 
манифестација. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-400-16/2017                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 14.Закона о Граду 
Зворник (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:106/15) Градоначелник града 
Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Тришић Андрији из 
Ораовца,ратном војном инвалиду, ЈМБГ 
1212969183928, једнократна новчана помоћ на 
име трошкова лијечења у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције–Текуће 
помоћи за инвалиде, рањене и породице палих 
бораца,економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 

Број: 08-430-102/2017                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник («Службени гласник општине 

Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Лазић Сретену из Јардана, ЈМБГ 
2202955183908, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-трошкови лијечења. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције 416100-
расходи за једнократне новчане помоћи 
појединцима. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1608/2016                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Ђурић Винки из Каракаја,ЈМБГ 
1601945198823, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100-расходи за 
једнократне помоћи појединцима. 

Средства исплатити именованој на 
благајни Градске управе Града Зворника.  
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III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1801/2016                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Халиловић Мусадику из Зворника,ЈМБГ 
0402963183896, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација..  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –расходи 
за једнократне новчане помоћи појединцима . 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-125/2017                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Лукић Слађани из Улица,ЈМБГ 
0606974176772, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-трошкови лијечења.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –расходи 
за једнократне новчане помоћи појединцима . 

Средства исплатити именованој на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-113/2017                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Пантић Драгољубу из Зелиња,ЈМБГ 
0809978183933, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –расходи 
за једнократне новчане помоћи појединцима . 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-99/2017                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

  Одобрава се  Главаш Драгани  ЈМБГ: 
02109851888957  Зворник  -Ул.Вука Караџића-
Декор   исплата у износу од 500,00 КМ за треће  
рођено дијете. 

 
II 

Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 

  
IV 

Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           

   
Број: 08-414-3/2017                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Тришић (Милан) Свјетлани 
из Зворника, Ослобођења 59, ЈМБГ 
3110975179363, једнократна новчана помоћ на 

име тешке материјалне ситуације, у износу од 
150,00 КМ.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-73/2017                       
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Милутиновић Цвијану из Каракаја,ЈМБГ 
3003948183897, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100-расходи за 
једнократне помоћи појединцима. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 

Број: 08-430-65/2017              
30. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Савић (Цвјетко) Стеви из 
Бошковића ЈМБ-1504952183917,једнократна 
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за 
мјесеце јануар и фебруар 2017. године, у 
износу од 200,00 КМ. 

Кућа именованог је оштећена од 
клизишта у мају 2014.године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-140/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Спасојевић (Лука) Цвијети 
из Малешића - Андровићи бб ЈМБ-
2008926188893, једнократна новчана помоћ на 
име трошкова смјештаја за мјесеце јануар и 
фебруар 2017. године, у износу од 300,00 КМ. 

Кућа именоване је уништена од клизишта 
у мају 2014.године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-139/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Бошковић Зорици из 
Зворника, Вука Караџића 15, ЈМБ-
2308966188911, једнократна новчана помоћ на 
име трошкова смјештаја за мјесеце јануар и 
фебруар 2017. године, у износу од 300,00 КМ. 

Кућа именоване је потпуно уништена од 
клизишта у мају 2014.године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-144/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Ивановић Ради из 
Китовница, ЈМБ-0905949183915, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за 
мјесеце јануар и фебруар 2017. године, у 
износу од 300,00 КМ. 

Кућа именоване је потпуно уништена од 
клизишта у мају 2014.године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-141/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Филиповић (Петко) Милеви 
из Бошковића, ЈМБ - 2404949188907, 
једнократна новчана помоћ на име трошкова 
смјештаја за мјесеце јануар и фебруар 2017. 
Године, у износу од 240,00 КМ. 

Кућа именоване је потпуно уништена од 
клизишта у мају 2014.године. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбједиће се са буџетске позиције 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-143/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Ивановић Божи из 
Китовница, ЈМБ-0701974183909,једнократна 
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за 
мјесеце јануар и фебруар 2017. године, у 
износу од 300,00 КМ. 

Кућа именованог је потпуно уништена од 
клизишта у мају 2014.године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-142/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Спасојевић Милосаву из 
Андровића ЈМБ - 0210948183913,једнократна 
новчана помоћ на име трошкова смјештаја за 
мјесеце јануар и фебруар 2017. године, у 
износу од 300,00 КМ. 
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Кућа именованог је оштећена од 
клизишта у мају 2014.године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-138/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) Градоначелник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Окиљ Новки из Козлука, 
ЈМБ-2709937189229,једнократна новчана 
помоћ на име трошкова смјештаја за мјесец  
фебруар 2017. године, у износу од 150,00 КМ. 

Кућа именоване је потпуно уништена од 
пожара у јануару 2017.године. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбједиће се са буџетске позиције 
једнократне помоћи појединцима и трошкови за 
сахрану незбринутих лица, економски код 
416100. 

Средства ће се исплатити на благајни . 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-137/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16 ) Градоначелник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Остојић Ранку из Зворника, 
ЈМБ-2907971183902, новчана награда за 
учешће на манифестацији ''Светосавска 
недеља 2017.'' у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције–415200 
грант за финансирање културних 
манифестација. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-400-17/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 

I 
Одобрава се Јокић Славици из 

Јасенице,ЈМБГ 1510975188975 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 100,00 КМ.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 
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III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-148/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Тешмановић Миливоју из 
Јасенице,ЈМБГ 0403954183898 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 100,00 КМ.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-147/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Митровић Сави из Доњег 
Локања,ЈМБГ 2212950183904 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 100,00 КМ.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финасије Градске  управе . 
 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-145/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Михајловић Милану из 

Јардана,ЈМБГ 0309957183892 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације, у износу од 100,00 КМ.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције –једнократне 
помоћи појединцима, економски код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
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Број: 08-430-146/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Миљановић (Драго) 
Воиславу из Зворника, Гробнице бр.5 
једнократна новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације , у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-127/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16 ) Градоначелник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Зекић Јелени из 
Зворника,ЈМБ-1110982188966,новчана награда 
за учешће на манифестацији ''Светосавска 
недеља 2017.'' у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције–415200 
грант за финансирање културних 
манифестација. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 02-400-18/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 
Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

  Одобрава се Ибрахимовић Енверу  
ЈМБГ:  2801994180681  Зворник  - Снагово 
бр.81   исплата у износу од 200,00 КМ за друго  
рођено дијете. 

 
II 

Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 

  
IV 

Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           
 
Број: 08-414-15/2017                       
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

   
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
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ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Павловић (Драго) Обраду 
из Горње Каменице,ЈМБГ 0103995183890, 
једнократна новчана помоћ на име трошкова 
лијечења у износу од 200,00 КМ.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције  –
једнократне помоћи појединцима,економски 
код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1720/2016                       
01. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Гајић Милени из Јасенице,ЈМБГ 
0708961188892, одобрава се исплата у износу 
од 200,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –расходи 
за једнократне новчане помоћи појединцима . 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1456/2016                       
01. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Карић Зајиму из Крижевића,ЈМБГ 
1806953183909, одобрава се исплата у износу 
од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-тешка материјална ситуација.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –расходи 
за једнократне новчане помоћи појединцима . 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-210/2016                       
01. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р.  
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Маџаревић Драги из Табанаца,ЈМБГ 
2910969183904, одобрава се исплата у износу 
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од 150,00 КМ на име једнократне новчане 
помоћи-трошкови лијечења.  

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –расходи 
за једнократне новчане помоћи појединцима . 

Средства исплатити именованоЈ на 
благајни Градске управе Града Зворник. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-94/2017                       
01. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Јовичић (Драгоје) Драгани 

из Зворника, ЈМБ - 0909973188893 једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације , у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованој на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 

IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-14/2017                      
01. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Абидовић (Рамо) Рахману 
из Паљевића 22,ЈМБГ 1802965183933, 
једнократна новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације , у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-14/2017                      
01. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Манојловић (Радо) Драгану 
из Горњег Локања,ЈМБГ 0801970183909, 
једнократна новчана помоћ на име трошкова 
сахране Лазаревић Стоје, у износу од 300,00 
КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 
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Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-149/2017                      
01. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Савић Јоки из 
Малешића,ЈМБГ 0102930188910, једнократна 
новчана помоћ на име трошкова лијечења , у 
износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-124/2017                      
01. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) за 2017.годину,  члана 41. и 47. Статута 
Града Зворник ("Службени гласник града 

Зворник", број: 2/16), Одлуке о коришћењу 
средстава Фонда за треће и четврто рођено 
дијете број: 02-022-2/17), Градоначелник града 
Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се  Ћућило Сањи  ЈМБГ: 
1407982175115  Зворник  - Гробнице 
Ул.Радничка С-18   исплата у износу од 200,00 
КМ за прво  рођено дијете. 

 
II 

Наведени износ исплатити са буџетске 
позиције 416100 – текуће помоћи за 
трећерођено и четврторођено дијете.        

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије - Служба буџета 
Зворник. 

 
IV 

Овај закључак објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворник".           

   
Број: 08-414-16/2017                      
02. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Вигњевић Бојану из 
Каракаја,ЈМБГ 1806989110010, једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације , у износу од 200,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 
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IV 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-26/2017                      
02. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Стевановић (Благоје) 
Маријани из Цера,ЈМБГ 1303988778644, 
једнократна новчана помоћ на име тешке 
материјалне ситуације , у износу од 150,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције - једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1627/2016                      
02. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Хамидовић (Хрусто) Ермину 
из Крижевића,ЈМБГ 2801976183932, исплата 

једнократна новчана помоћ  на име трошкова 
лијечења, у износу од 100,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са буџетске позиције–
једнократне помоћи појединцима ,економски 
код 416100. 

Средства ће се исплатити на благајни 
Градске управе. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе . 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
 
Број: 08-430-1529/2016                      
02. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 

Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

          Одобравају се новчана средства 
Кошаркашком клубу „Зворник“ из Зворника у 
износу од  1.000,00 КМ, на име финансирања 
регистрације кошаркаша и за уплату котизације 
за наставак такмичења у Другој лиги Републике 
Српске. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-
Грант за финансирање спортских организација 
из буџета за 2017 годину. 

 
Члан 3. 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун: 555-006-0102717486 Нова банка. 

 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 

 
Број: 02-66-13/2017                      
02. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 
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На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Халиловић Ибрахиму из 
Крижевића,ЈМБГ 1502972183945, одобрава се 
исплата у износу од 200,00 КМ на име 
једнократне новчане помоћи-трошкови 
лијечења. 

 
II 

Средства из члана 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције 416100 –
једнократне помоћи појединцима. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе 
Града Зворник. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-1630/2016                      
03. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 

Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства 
Спортском риболовном друштву “Бистро“ из 
Зворника  у износу од  1.500,00 КМ, на име 
финансирања текућих активности у 2017. 
години. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-
Грант за риболовачко друштво "Бистро" из 
буџета за 2017 годину. 

 
 
 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 

 
Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 

 
Број: 02-400-165/2017                      
03. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 

Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

  Одобравају се новчана средства Ф.К. 
„Напредак“ из Шепка у износу од  11.000,00 КМ, 
на име финансирања текућих активности у 
2017. години. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-
Грант за финансирање спортских организација 
из буџета за 2017 годину. 

 
Члан 3. 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 

 
Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 

 
Број: 02-66-11/2017                      
03. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 

Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства Ф.К. 
„Раднички“ из Каракаја у износу од  5.000,00 
КМ, на име финансирања текућих активности у 
2017. години. 
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Члан 2. 
Средства исплатити са позиције 415200-

Грант за финансирање спортских организација 
из буџета за 2017 годину. 

 
Члан 3. 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 

 
Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 

 
Број: 02-66-14/2017                      
03. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
I 

Одобрава се Зекић (Стеван) Чеди из 
Зворника, Вука Караџића 121,ЈМБГ 
1802977180034, једнократна новчана помоћ на 
име тешке материјалне ситуације , у износу од 
50,00 КМ. 

 
II 

Средства из тачке 1. овог Закључка, 
обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-1694/2016                      
03. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. и 47. Статута Града 
Зворника ("Службени гласник Града Зворника" 
број: 2/16),  Градоначелник  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства 
Црквеном одбору Снагово у износу од 1.500,00 
КМ на име финансирања доградње  и уређења 
унутрашње просторије цркве у Снагову. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-
Грант за СПЦ Зворник, потрошачка јединица 
Кабинет градоначелника-01190120. Средства 
исплатити са благајне Градске управе. 

 
Члан 3. 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске управе 
града Зворника. 

 
Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику града Зворника". 
 
Број: 02-400-23/2017                      
06. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 

Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства Ф.К. 
„Српски Соко “ из Челопека у износу од  
1.500,00 КМ, на име финансирања текућих 
активности у 2017. години. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-
Грант за финансирање спортских организација 
из буџета за 2017 годину. 

 

Члан 3. 
За реализацију овог закључка задужује 

се Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун наведеног клуба. 

 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
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Број: 03-66-16/2017                      
06. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. и 47. Статута града 
Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 
 

I 
Одобрава се Боснић (Стипе) Јури из 

Трновице,ЈМБГ 1312973123322, једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације , у износу од 200,00 КМ. 

 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 

 
Број: 08-430-166/2017                      
06. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута града 

Зворник   («Службени гласник општине 
Зворник» број: 2/16) и члана 4. Правилника о 
начину и условима за додјелу једнократних 
новчаних помоћи из буџета општине Зворник, 
број: 02-020-2/09 од 15.06.2009.године,  
Градоначелник града Зворник доноси  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
I 

Одобрава се Хаџић (Авдулах) Мирзету из 
Кула града,ЈМБГ 2711997180047, једнократна 
новчана помоћ на име тешке материјалне 
ситуације , у износу од 300,00 КМ. 

 
 
 

II 
Средства из тачке 1. овог Закључка, 

обезбиједиће се са позиције -једнократне 
помоћи појединцима,економски код 416100. 

Средства исплатити именованом на 
благајни Градске управе Града Зворника.  

 
III 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финасије Градске  управе  
Града Зворника. 

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном 
гласнику града Зворник''. 
 
Број: 08-430-177/2017                      
07. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 
На основу члана 41. и 47. Статута Града 

Зворникa ("Службени гласник Града Зворникa" 
број: 2/16), Градоначелник  д о н о с и  

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства 
Кошаркашком клубу „Зворник Баскет“ из 
Зворника у износу од  2.000,00 КМ, на име 
функционисања и учествовања клуба у другој 
сениорског лиги РС. 

 
Члан 2. 

Средства исплатити са позиције 415200-
Грант за финансирање спортских организација 
из буџета за 2017 годину. 

 
Члан 3. 

За реализацију овог закључка задужује 
се Одјељење за финансије Градске Управе 
Зворник.  Новчана средства уплатити на жиро 
рачун именованог. 

 

Члан 4. 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“ 
 

Број: 02-66-12/2017                      
07. фебруар 2017. године            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о 
извршењу буџета општине Зворник за 2016. 
годину ("Службени гласник општине Зворник", 
број: 15/15),  Градоначелник  д о н о с и 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

Буџета Града Зворника за 2016. годину у 
оквиру потрошачке јединице 01190300 – 
Центар за социјални рад, са позиције; 

 

 411200 -Нето накнаде запослених, на 
позицију; 

411100 -Нето плате у износу од  
6.700,00КМ. 

 

Одобрава се реалокација средстава 
Буџета Града Зворника за 2016. годину са 
позиције    517100- Издаци по основу пореза на 
додату вриједност за водовод, потрошачке 
јединице 01190700 – Одјељење за стамбено 
комуналне послове; 

 

На позицију 412900- Остали непоменути 
расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде 
ван радног времена, судска рјешења, 
репрезентација, прекњижавање пореза),у 
износу од 35.350,00 КМ, потрошачка јединица 
0119300-Центар за социјални рад. 

 

Реалокација средстава је потребна због 
повећане потрошње средстава на тoј позицији, 
камата по судским пресудама . 

 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 
 

Број: 03-40-134/2016                      
31. јануар 2017. године              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Зворник                                     Зоран Стевановић с.р. 

 

Одјељење за финансије 
 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о 
извршењу буџета општине Зворник за 2016. 
годину ("Службени гласник општине Зворник", 
број: 15/15), В.Д. Начелника Одјељења за 
финансије  д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

Буџета Града Зворника за 2016. годину у 
оквиру потрошачке јединице 0119400 – ЈПВОУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ 

- са позиције 412200- Расходи по 
основу утрошка  комуналних и комуникационих 
услуга, 

-на  позицију 516100 -Издаци за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. у износу од 380,00 КМ; 

Реалокација средстава је потребна у 
сврху куповине ситног инвентара. Раиффеисен 
банка донирала је 1.500,00 КМ вртићу на име 
куповине ситног инвентара за кухињу а 380,00 
КМ је потребно да би се комплетирало посуђе 
за кухињу. 

 

Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 

Број: 03-40-140/2016                       
24. јануар 2016. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                              ОДЈЕЉЕЊА 
                                                        Срђан Деспић с.р.  

 

На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ("Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14) и члана 8. Одлуке о 
извршењу буџета општине Зворник за 2016. 
годину ("Службени гласник општине Зворник", 
број: 15/15), В.Д. Начелника Одјељења за 
финансије  д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан 1. 
Одобрава се реалокација средстава 

Буџета Града Зворника за 2016. годину у 
оквиру потрошачке јединице 0119400 – ЈПВОУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ 

 

- са позиције 411200-Нето накнаде 
запослених, 

-   на  позицију 411100-Порези на плате у 
износу од 2.500,00 КМ; 

-    са позиције 412200-Расходи по основу 
утрошка енергије, 

- на позицију 412300-Расходи за режијски 
материјал,у износу од 45,000 КМ ,  

- на позицију 412500-Расходи за текуће 
одржавање, у износу од 200,00 КМ, 

- на позицију412700-Расходи за стручне 
услуге(информисања и медија, правне, 
ревизорске, компјутерске, административне, 
вјештачења и пројектна документација), у 
износу од 40,00 КМ. 

 

Реалокација средстава на позицијама 
411100 (4002) потребна ради повећаног броја 
радника по Уговору на одређено вријеме, те 
примање васпитача приправника у радни 
однос у мјесецу новембру а на осталим 
позицијама реалокације се врше због 
недовољно средстава које су проистекле због 
честих поправки аута, те отварањем 
припремних одјељења у десет подручних 
мјеста. 
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Члан 2. 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику Града Зворника". 

 
Број: 03-40-1/2016                       
26. јануар 2016. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                              ОДЈЕЉЕЊА 
                                                        Срђан Деспић с.р.  

 

На основу члана 7. Одлуке о извршењу 
буџета општине Зворник за 2017. годину 
("Службени   гласник општине  Зворник",  број  
16/16), в.д.  Начелника   одјељења   за   
финансије    д о н о с и 

 

ЗАКЉУЧАК 
о сагласности за повлачење средстава 

буџетског корисника 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност за повлачење 

новчаних средстава из наредних квартала у 
оквиру потрошачке јединице 01190150-
Одјељење за привреду,  на позицији: 

 
412500-Расходи за санацију школских 

објеката у износу од 4.500,00 КМ. 
 
Новчана средтва на тој позицији 

потребна  због повећања трошкова на 
наведеној позицији.Реконструкција фасаде на 
О.Ш. Козлук. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-3/2016                       
30. јануар 2016. године                 В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                              ОДЈЕЉЕЊА 
                                                        Срђан Деспић с.р.  

            
На основу члана 7. Одлуке о извршењу 

буџета општине Зворник за 2017. годину 
("Службени   гласник Града  Зворник",  број  
16/16), в.д.  Начелника   одјељења   за   
финансије    д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о сагласности за повлачење средстава 
буџетског корисника 

 
Члан 1. 

 Даје се сагласност за повлачење 
новчаних средстава из наредних квартала у 
оквиру потрошачке јединице 01190125-Служба 

професионалне ватрогасне јединице на 
позицији: 

511300-Издаци за набавку постројења и 
опреме,у  износу од 70.000,00 КМ. 

Новчана средтва на тој позицији 
потребна за финансирање набавке ватрогасног 
камиона. 

 
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Службеном 
гласнику Града Зворника“. 

 
Број: 03-40-4/2017                       
01. фебруар 2016. године               В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                              ОДЈЕЉЕЊА 
                                                        Срђан Деспић с.р.  

 
Oдјељење за стамбено комуналне 

послове 
и послове саобраћаја 

 
На основу члана 29. Правилника о упису 

у регистар Заједнице етажних власника 
стамбених зграда («Службени гласник 
Републике Српске», број: 74/03), Градска 
управа града Зворника – Одјељење за 
стамбено-комуналне послове и послове 
саобраћаја, о б ј а в љ у ј е 

 

ОГЛАС 
 

 Градска управа града Зворник, 
Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
послове саобраћаја на основу свог рјешења 
број: 05-373-1/17 од 06.02.2017. године, 
извршило је у регистру Заједница етажних 
власника стамбених зграда у регистарском 
листу број 77 упис промјене лица  овлашћеног  
за  представљање  и заступање Заједнице 
етажних власника зграде ''Три чесме'' која се 
налази у Улици Горанска број 1 у Зворнику, на 
тај начин што ће досадашњем предсједнику 
Скупштине Чворовић Жељку, престати право  
представљања а предсједнику управног 
одбора Ћирковић Горану престати право 
заступања Заједнице етажних власника зграде 
''Три чесме'' Зворник. 

 У будућем раду , Заједницу етажних 
власника зграде ''Три чесме'' Зворник, ће    
представљати предсједник Скупштине 
Ћирковић Горан а заступати предсједник 
управног одбора Калајџић Игор. 

 Оглас објавити у Службеном гласнику 
општине Зворник. 

 

Број: 05-373-1/2017                       
06. фебруар 2017. године             В.Д НАЧЕЛНИК 
Зворник                                             ОДЈЕЉЕЊА 
                                                        Бранко Јашић с.р.  
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САДРЖАЈ 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК  

 
1. Правилник  о измјени и допуни 

Правилника о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста 
Градске управе  Зворник 

2. Рјешење о именовању представника у 
пројекту израде Планова интегритета 

3. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку „Набавка и уградња котла 
са пратећом опремом за ЈУ СШЦ 
„Петар Кочић“ Зворник 

4. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку „Набавка горива и мазива 
за моторна возила Градске управе 
града Зворник“ 

5. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку „Изградња моста на 
ријеци Сапни у насељу Улице фаза 3“ 

6. Рјешење о именовању комисије за 
јавну набавку „Геодетско снимање 
терена постојеће каналске мреже на 
подручју МЗ Економија“ 

7. Рјешење о именовању Владана 
Стевановића за вршиоца сталног 
стручног надзора у предмету јавне  
набавке „Набавка и уградња котла са 
пратећом опремом за ЈУ СШЦ„Петар 
Кочић“ Зворник 

8. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазендић Радоју 

9. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  ученицима из МЗ Каменица 

10. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазаревић Слободану 

11. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лакић Борки 

12. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Љубиши 

13. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Илић Миљану 

14. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Суљић Салку 

15. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ЈУ Дом омладине Зворник 

16. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Перић Мири 

17. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Пезеровић Џемили 

18. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хајдуковић Милу 

19. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Крајшумовић Спасенији 

20. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ристић Лазару 

 

 
 
 
 

21. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Кокоруш Слободану 

22. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Бајрић Рамизу 

23. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Томић Милану 

24. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Слађани 

25. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Дамјановић Бори 

26. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Миљановић Милени 

27. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Видаковић Стеви 

28. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Славку 

29. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Остојић Стани 

30. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Трифуновић Радомиру 

31. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вукотић Драгану 

32. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Рикић Зорици 

33. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вашек Дамиру 

34. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Црквеној општини Зворник 

35. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Валентини Шакотић 

36. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Василију Вујичићу 

37. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ОШ Вук Караџић Роћевић 

38. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђокић Радмили 

39. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Напредак“ Доњи Шепак 

40. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Батић Ненаду 

41. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Миловановић Борки 

42. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Сузани 

43. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тучић Весни 

44. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мићић Мићи 

45. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милић Стани 

46. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Алибашић Сехаду 

47. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Богићевић Миливоју 
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48. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Павловић Загорки 

49. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ждрало Радмили 

50. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Зеленовић Љубици 

51. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Даутовић Дауту 

52. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Симић Саши 

53. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хасановић Самири 

54. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Славки 

55. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Матић Лазару 

56. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мачак Гордани 

57. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хасановић Агану 

58. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тодоровић Тањи 

59. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Лазић Александру 

60. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Виктору 

61. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Сикимић Славољубу 

62. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хаџић Авдулаху 

63. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ерделић Јаки 

64. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Рикић Маријани 

65. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Мујић Мухамеду 

66. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ерић Драгици 

67. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Душану 

68. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Џинић Милојки 

69. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Зекић Зорану 

70. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вукичевић Родољубу 

71. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Перић Петру 

72. Закључак о одобравању новчаних 
средстава СШЦ „Петар Кочић“ Зворник 

73. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тришић Андрији 

74. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лазић Сретену 

75. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ђурић Винки 

76. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  Халиловић Мусадику 

77. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Лукић Слађани 

78. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Пантић Драгољубу 

79. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Главаш Драгани 

80. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тришић Свјетлани 

81. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Милутиновић Цвијану 

82. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Стеви 

83. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Спасојевић Цвијети 

84. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Бошковић Зорици 

85. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ивановић Ради 

86. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Филиповић Милеви 

87. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ивановић Божи 

88. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Спасојевић Милосаву 

89. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Окиљ Новки 

90. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Остојић Ранку 

91. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јокић Славици 

92. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Тешмановић Миливоју 

93. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Митровић Сави 

94. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Михајловић Милану 

95. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Миљановић Воиславу 

96. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Зекић Јелени 

97. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ибрахимовић Енверу 

98. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Павловић Обраду 

99. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Гајић Милени 

100. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Карић Зајиму 

101. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Маџаревић Драги 

102. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Јовичић Драгани 

103. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Абидовић Рахману 

104. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Манојловић Драгану 

105. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Савић Јоки 
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106. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Ћућило Сањи 

107. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Вигњевић Бојану 

108. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Стевановић Маријани  

109. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хамидовић Ермину 

110. Закључак о одобравању новчаних 
средстава КК „Зворник“ Зворник 

111. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Халиловић Ибрахиму 

112. Закључак о одобравању новчаних 
средстава „Бистро“ Зворник 

113. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Напредак“ Шепак 

114. Закључак о одобравању новчаних 
средстава  ФК „Раднички“ Каракај 

115. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Зекић Чеди 

116. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Црквеном одбору Снагово 

117. Закључак о одобравању новчаних 
средстава ФК „Српски Соко“ Челопек 

118. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Боснић Јури 

119. Закључак о одобравању новчаних 
средстава Хаџић Мирзету 

120. Закључак о одобравању новчаних 
средстава КК „Зворник Баскет“ Зворник 

121. Закључак о одобравању реалокације  
средстава Буџета града Зворник за 
2016.годину  у оквиру потрошачке 
јединице 01190300-Центар за 
социјални рад 
 

Одјељење за финансије 
 

1. Закључак о одобравању реалокације  
средстава Буџета града Зворник за 
2016.годину у  оквиру потрошачке 
јединице 0119400- ЈПВОУ Дјечији вртић 
„Наша радост 1/17 

2. Закључак о одобравању реалокације  
средстава Буџета града Зворник за 
2016.годину  у оквиру потрошачке 
јединице 0119400- ЈПВОУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ 

3. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника бр:3/17 

4. Закључак о сагласности за повлачење 
средстава буџетског корисника бр:4/17 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове 
и послове саобраћаја 
 

1. Оглас о извршеном упису  лица 
овлаштеног за заступање  Заједнице 
етажних власника зграде „Три чесме“ 
Зворник 

 


